
 

 

 

 

 

 

 

“Um sistema financeiro saudável, ético e eficiente  
é condição essencial para o desenvolvimento  

econômico, social e sustentável do País” 

São Paulo, 11 de novembro de 2015. 
 

COMUNICADO FB–091/2015  
 

A  
Todos os Bancos 
 
 At.: - Presidência 

- Diretoria de Serviços Bancários 
- Diretoria de Administração de Agências 
- Área de Compensação 
- Área Operacional 

 
Ref.: Expediente bancário e horário de compensação para 

os dias 24 e 31 de dezembro de 2015 
 
Conforme Resolução nº 2.932, de 28 de fevereiro de 2002, e, considerando os resultados positivos 
obtidos em anos anteriores, tanto nos horários adotados para atendimento ao público, quanto nos 
procedimentos e cronograma observados no Serviço de Compensação, recomendamos a prática 
dos seguintes horários:  
 
1. Horário de Expediente ao Público para o dia 24.12.2015: 

 
Regiões 

 
Horário de Expediente ao Público 

 Hora Local Hora de Brasília 

Estados com horário igual ao de Brasília-DF 9h às 11h 9h às 11h 

Estados com diferença de 1 hora em relação à Brasília – DF 8h às 10h 9h às 11h 

Estados com diferença de 2 horas em relação à Brasília - DF 8h às 10h 10h às 12h 

Estados com diferença de 3 horas em relação à Brasília – DF 7h às 9h 10h às 12h 

 
1. Horário de funcionamento das Câmaras de Compensação no dia 24.12.2015: 

O Banco do Brasil, por meio da Circular COMPE 2015/015, de 30.10.2105, divulgou as rotinas 
estabelecidas para o funcionamento do serviço de compensação, conforme anexo. 
A CIP expedirá as instruções definindo os horários das sessões de trocas e demais 
procedimentos próprios e específicos.  

 
2. Comunicação ao Público: 

Recomendamos afixação de cartazes nas agências até o dia 20.11.2015, informando sobre o 
horário especial de atendimento ao público para o dia 24.12.2015. 

 
3. Dia 30.12.2015: 

Último dia útil do ano com atendimento ao público. 
 

4. Dia 31.12.2015: 
Não haverá atendimento ao público. 
 
 
 

Antonio Gualberto Diniz 
Diretor Setorial de Produtos Bancários PJ 

Leandro Vilain João 
Diretor de Políticas de Negócios e Operações 
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